Vlnitá lepenka
Pro bezpečnější přepravu zboží musíme vždy zvolit optimální balení. Nabízíme krabice ze základní
třívrstvé lepenky, pevnější pětivrstvé vlnité lepenky a mimořádně pevné sedmivrstvé lepenky.
Kvalitu krabice však ještě můžeme ovlivnit výběrem použitého materiálu- základní testliner, který se
skládá ze 100% recyklovaného papíru a výrazně kvalitnější kraftliner složený z dlouhých a nových
sulfátových vláken. Oba materiály se používají jako vnější vrstva pro klopové krabice, víkové krabice,
výsekové krabice aj.
Kraftový papír (lepenka, karton) se vyrábí z buničiny procesem KRAFT. Jedná se o buničinu
vyrobenou sulfátovým procesem, který je silnější a pevnější. Základní surovina je obvykle z měkkého
dřeva. Kraftový papír je silný a hrubý, má vysokou pevnost v tahu. Krabice z něj vyrobené se používají
na transport a přepravu těžkých předmětů a díky své odolnosti jsou využívány při nepříznivých
klimatických podmínkách, jako je vlhkost či chlad. Můžeme říct, že se jedná o vyšší jakostní třídu, za
kterou si připlatíme, ale díky jeho složení z dlouhých čerstvých vláken s minimálním podílem
sekundárních vláken, je jeho odolnost a pevnost nenahraditelná.
Kraftliner doporučujeme při stěhování, delších transportech, dlouhém skladování, hrozících
teplotních výkyvech nebo vlhkosti. Pokud hrozí nárazy či otřesy, obal z kraftového papíru zboží
bezpečně ochrání.
Testlinerový papír je oproti kraftu méně kvalitní a pevný, avšak cenově výhodnější. Je vhodný pro
skladování a transport různých předmětů, ale manipulace musí být opatrnější a musíme vědět jaké
zatížení je schopen unést.
Testliner je vyroben ze 100% recyklovaného materiálu, což se může projevit na jeho odolnosti. Není
vhodný při klimatických změnách, neodolá tak spolehlivě jako Kraft vlhku, chladu, otřesům, nárazům
aj. Je doporučen pro krátké transporty, lehké zboží a jednoduchou manipulaci.
Nabízíme krabice z kraftlineru i testlineru vyrobené ze 3vrstvé, 5vrstvé a 7vrstvé lepenky.
Pokud si nejste jisti, jaký materiál použít, kontaktujte naši infolinku. Rádi Vám poskytneme
odborné rady.
KRAFTLINER – VÝHODY – pevnější
-

Odolnější
Vhodný pro transport, těžké a křehké předměty
Odolá vlhku, teplu i mrazu
Nárazuvzdorný a otřesuvzdorný
Pro dlouhé skladování
Spolehlivý

TESTLINER - VÝHODY – levnější
- Ze 100% recyklovaného materiálu
- Vhodný na krátké vzdálenosti a pevné předměty
- Vyžaduje jednoduchou manipulaci

